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بحوث كامكو
السوق المالية السعودية (تداول) : إعالنات أرباح الشركات للنصف األول من عام 2017

  الشركة ( األرقام بالمليون لایر سعودي)
الربع األول المنتهي في 

مارس 2016
الربع األول المنتهي في 

مارس 2017
  التغيير   (%)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2016 (لایر 

سعودي)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2017 (لایر 

سعودي) 145163146164

3.04NM(0.04)0.21(0.72)شركة المصافي العربية السعودية

0.250.34%121.43167.9038.3شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات 

1.550.96(%38.1)611.99378.86الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

0.550.29(%47.5)27.7814.58شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات

(0.47)760.48564.38الطاقة

NM0.10(0.15)(8.91)5.03شركة تكوين المتطورة للصناعات

0.260.07(%75.1)13.083.25شركة الشرق االوسط لصناعة وانتاج الورق

0.370.21(%41.7)10.115.90شركة الصناعات الكيميائية األساسية

0.160.23%194.30275.6141.8شركة التعدين العربية السعودية 

0.390.18(%55.4)17.257.70شركة إتحاد مصانع األسالك 

0.690.58(%15.1)34.8229.56شركة اليمامة للصناعات الحديدية

0.160.20%8.0610.2126.7الشركة السعودية ألنابيب الصلب

(0.05)(0.23)%79.6(5.61)(27.45)شركة كيمائيات الميثانول

0.250.34%121.43167.9038.3الشركة الوطنية للبتروكيماويات

0.971.74%2,909.905,234.5279.9السعودية للصناعات األساسية

0.671.02%279.01423.3651.7األسمدة العربية السعودية

NM0.11(0.13)(3.44)3.55شركة الجبس األهلية

0.420.51%12.5015.2021.6شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

2.1728.85NM0.030.42شركة اللجين

0.410.28(%32.1)4.693.18شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

(0.06)(0.27)%77.2(2.50)(10.95)الشركة العربية لألنابيب

(0.16)(1.01)%83.8(3.84)(23.65)شركة نماء للكيماويات

0.410.05(%87.4)11.521.45الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن

0.830.87%52.4855.205.2الشركة الكيميائية السعودية

0.880.70(%21.0)52.9041.78شركة الزامل لالستثمار الصناعي

0.060.69%29.08309.54964.6المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

0.120.22%54.5595.9575.9شركة الصحراء للبتروكيماويات

0.751.08%421.74608.1644.2شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

(0.14)(0.14)(%2.7)(6.34)(6.18)الشركة السعودية لصناعة الورق

0.140.25%49.2391.6586.2الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

0.740.63(%14.6)145.55124.37الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

265.46NM(0.13)0.18(194.99)كيان السعودية

0.330.08(%74.4)32.308.28شركة أسمنت حائل 

0.360.07(%81.7)61.3411.22شركة أسمنت نجران 

0.390.20(%48.3)73.3237.88شركة اسمنت المدينة

0.240.09(%61.6)42.9116.48شركة أسمنت المنطقة الشمالية

17.02NM(0.07)0.31(3.65)شركة إسمنت أم القرى 

2.261.02(%55.4)225.59100.66شركة األسمنت العربية المحدودة

1.170.79(%32.6)183.97124.00شركة إسمنت اليمامة السعودية المحدودة

1.721.08(%37.3)262.57164.70شركة األسمنت السعودية

1.500.89(%40.8)135.4180.16شركة إسمنت القصيم

1.721.08(%37.3)262.57164.70شركة إسمنت المنطقة الجنوبيه

0.740.25(%66.2)150.4650.82شركة إسمنت ينبع

1.000.59(%41.5)86.1850.40شركة إسمنت المنطقة الشرقية

0.250.10(%60.7)22.168.70شركة إسمنت تبوك

0.190.13(%34.1)24.7216.29شركة إسمنت الجوف

(0.01)(0.04)%66.7(0.06)(0.17)شركة بيشة للتنمية الزراعية (موقوفة)

5,729.398,619.410.50المواد األساسية

0.230.25%18.1519.748.7مجموعة أسترا الصناعية 

0.480.36(%24.3)28.5221.59شركة بوان

0.220.24%9.9510.657.0شركة الصناعات الكهربائية

0.010.00(%100.0)1.100.00شركة مجموعة محمد المعجل

NM0.04(0.32)(17.76)2.19شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري 

0.960.24(%74.7)48.0212.16شركة الخزف السعودي

103.30NM(0.14)0.15(94.80)شركة التصنيع الوطنية

0.00(0.65)0.00(49.72)شركة الكابالت السعودية

1.82NM(0.05)0.02(2.39)شركة اإلحساء للتنمية

ربحية السهمصافي الربح (الخسارة)



السوق المالية السعودية (تداول) : إعالنات أرباح الشركات للنصف األول من عام 2017

  الشركة ( األرقام بالمليون لایر سعودي)
الربع األول المنتهي في 

مارس 2016
الربع األول المنتهي في 

مارس 2017
  التغيير   (%)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2016 (لایر 

سعودي)
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سعودي)

ربحية السهمصافي الربح (الخسارة)

NM0.00(0.40)(45.75)0.51شركة اميانتيت العربية السعودية

0.300.28(%9.8)24.4922.10الشركة السعودية للخدمات الصناعية

0.950.92(%3.7)40.5839.10شركة البابطين للطاقة و االتصاالت 

2.240.80(%64.4)33.6311.96الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

3.86NM(0.09)0.06(5.19)شركة الشرق االوسط للكابالت

(0.17)(0.03)(%591.6)(3.30)(0.48)الشركة السعودية للصادرات الصناعية

54.58179.472.29السلع الرأسمالية

NM0.06(0.26)(15.80)3.87الشركة السعودية للطباعة والتغليف

1.591.48(%6.9)130.39121.39شركة الخطوط السعودية للتموين

(0.21)134.26105.59الخدمات التجارية والمهنية

1.020.83(%19.3)192.14155.12الشركة السعودية للخدمات األرضية

0.200.02(%85.6)24.423.52الشركة السعودية للنقل الجماعي

0.620.39(%37.2)14.789.29الشركة السعودية للنقل واالستثمار 

0.690.60(%13.7)49.2542.48الشركة المتحدة الدولية للمواصالت

(0.25)280.60210.40النقل

0.080.04(%53.7)3.101.44شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية 

0.81NM(0.21)0.02(8.56)الشركة السعودية للتنمية الصناعية

0.180.15(%16.3)14.7612.36شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي 

1.190.51(%57.1)51.2821.99شركة الزوردي للمجوهرات

11.94NM(0.55)0.22(30.20)مجموعة فتيحي القابضة 

30.3848.530.60السلع طويلة االجل

0.970.65(%29.3)193.84137.00مجموعة الطيار للسفر

0.910.15(%84.1)50.197.99شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

0.320.25(%21.8)31.5024.65الشركة السعودية للفنادق

NM0.06(0.09)(1.01)0.64شركة المشروعات السياحية

0.210.16(%24.0)8.246.27شركة الخليج للتدريب و التعليم 

1.151.14(%1.2)53.3552.72شركة هرفي للخدمات الغذائية 

(0.33)337.78227.61الخدمات اإلستهالكية

(1.36)(1.52)%10.6(10.23)(11.45)شركة تهامه لالعالن والعالقات العامة

0.270.23(%17.3)21.7618.00المجموعة السعودية لألبحاث و التسويق

(0.25)10.317.77اإلعالم

NM0.43(0.24)(14.89)27.37شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 

12.99NM(1.09)0.31(45.88)الشركة المتحدة لإللكترونيات

0.030.09%1.634.99206.4الشركة السعودية للعدد واالدوات

0.030.09%1.634.99206.4الشركة السعودية لخدمات السيارات

1.942.46%174.96221.4426.6شركة جرير للتسويق

1.001.01%210.80212.620.9شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 

370.51442.150.19تجزئة السلع الكمالية

1.041.34%47.0160.1528.0شركة أسواق عبدهللا العثيم

0.570.50(%11.5)25.4522.53الشركة السعودية للتسويق

NM0.05(0.23)(4.57)1.07شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

0.230.15(%35.3)2.281.48الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

75.8179.590.05تجزئة األغذية

0.350.01(%96.0)119.384.78مجموعة صافوال

NM0.01(0.25)(4.95)0.16شركة المنتجات الغذائية

1.802.65%58.2985.9547.4الشركة السعودية لمنتجات األلبان و األغذية

0.360.41%288.66328.2713.7شركة المراعى

0.480.71%13.6620.4249.5شركة حلواني إخوان

0.300.05(%82.8)25.244.33الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

0.820.01(%99.2)24.790.21شركة القصيم الزراعية

(0.08)(0.08)(%1.2)(3.74)(3.69)شركة تبوك للتنمية الزراعية

9.23NM(0.48)0.46(9.58)الشركةالسعودية لألسماك

(0.54)(0.46)(%6.1)(3.60)(3.39)شركة الشرقية للتنمية

0.290.27(%7.9)8.818.11شركة الجوف الزراعية

NM0.02(0.03)(1.72)1.23شركة جازان للتنمية الزراعية

(0.15)523.56447.28إنتاج األغذية

1.421.70%71.1185.1019.7شركة المواساة للخدمات الطبية

0.981.44%58.0785.0546.5دله للخدمات الصحية القابضة

0.740.35(%55.4)33.0114.74الشركة الوطنية للرعاية الطبية

0.180.23%21.5627.9729.8شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

1.141.14(%0.1)105.19105.12شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية



السوق المالية السعودية (تداول) : إعالنات أرباح الشركات للنصف األول من عام 2017

  الشركة ( األرقام بالمليون لایر سعودي)
الربع األول المنتهي في 

مارس 2016
الربع األول المنتهي في 

مارس 2017
  التغيير   (%)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2016 (لایر 

سعودي)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2017 (لایر 

سعودي)

ربحية السهمصافي الربح (الخسارة)

288.93317.970.10الرعاية الصحية

0.740.83%88.91101.2213.8الشركة السعودية للصناعات الدوائية

88.91101.220.14االدوية

0.390.35(%10.8)1,173.721,047.36بنك الرياض

0.730.32(%43.4)381.31216.00بنك الجزيرة

0.280.46%210.00344.9064.2البنك السعودي لالستثمار

0.450.28(%36.7)511.52323.95البنك السعودي الهولندي

0.890.92%1,077.801,104.002.4البنك السعودي الفرنسي

0.760.69(%9.3)1,141.681,036.00البنك السعودي البريطاني

0.750.77%749.19768.002.5البنك العربي الوطني

0.630.62(%2.2)1,259.161,231.40مجموعة سامبا المالية

1.241.37%2,017.272,220.9010.1مصرف الراجحي 

0.290.38%174.52229.3831.4بنك البالد

0.260.28%391.32421.327.7مصرف اإلنماء

1.321.35%2,630.812,702.562.7البنك االهلي التجاري

(0.01)11,718.2911,645.76البنوك

3.39NM(0.05)0.06(2.51)الشركة السعودية للصناعات المتطورة

20.69NM(0.40)0.16(50.65)شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة

0.000.00(%34.4)0.010.01شركة الباحة لإلستثمار والتنمية

0.030.03%103.97129.0924.2شركة المملكة القابضة

50.83153.182.01اإلستثمار والتمويل

47.210.38شركة التعاونية للتأمين

(0.12)(3.74)شركة متاليف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين

5.440.16شركة الجزيرة تكافل تعاوني

0.740.06شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 

13.760.14شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 

6.760.34الشركة السعودية الفرنسية للتامين التعاونى

1.250.05شركة سالمة للتأمين التعاوني

0.510.81%20.4132.2357.9الشركة المتحدة للتأمين التعاونى

0.371.03%7.4320.68178.3شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

3.770.11شركة ساب تكافل

(0.14)(2.78)شركة سند للتأمين التعاونى

0.300.01الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 

36.461.78الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاونى

0.890.04شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاونى

7.650.46شركة األهلى للتكافل

(0.52)(8.25)األهلية للتأمين التعاونى

3.780.19المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 

3.220.12شركة التأمين العربية التعاونية 

1.400.05شركة اآلتحاد التجاري للتأمين التعاوني

68.352.73شركة الصقر للتأمين التعاوني

19.240.39الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

(0.18)(17.70)الشركة السعودية إلعادة التأمين 

55.260.69شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

4.660.23شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي

7.560.19شركة الراجحي للتأمين التعاوني

1.190.12شركة أيس العربية للتأمين التعاوني

0.290.36%13.2416.27322.9شركة إكسا للتأمين التعاوني

(0.26)(5.10)الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 

10.200.41شركة بروج للتأمين التعاوني 

15.740.39شركة العالمية للتأمين التعاوني 

3.470.13شركة سوليدرتي السعودية للتكافل 

6.320.39الشركة الوطنية للتأمين 

8.210.59أمانة للتأمين التعاوني

(0.48)(9.57)شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

(0.25)(7.43)شركة اإلنماء طوكيو مارين

(0.78)319.3369.18التأمين

1.201.26%2,396.582,527.155.4شركة االتصاالت السعودية

NM0.02(0.21)(163.10)19.74شركة إتحاد إتصاالت

45.47NM(0.43)0.08(250.00) شركة االتصاالت المتنقلة السعودية 

(1.05)(0.63)(%62.8)(65.36)(40.16)شركة إتحاد عذيب لالتصاالت



السوق المالية السعودية (تداول) : إعالنات أرباح الشركات للنصف األول من عام 2017

  الشركة ( األرقام بالمليون لایر سعودي)
الربع األول المنتهي في 

مارس 2016
الربع األول المنتهي في 

مارس 2017
  التغيير   (%)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2016 (لایر 

سعودي)

الربع األول المنتهي في 
مارس 2017 (لایر 

سعودي)

ربحية السهمصافي الربح (الخسارة)

2,126.162,344.150.10اإلتصاالت

0.660.87%49.7364.9830.7شركة الغاز والتصنيع االهلية

4,935.78NM(0.19)1.18(798.31)الشركة السعودية للكهرباء

5,000.76NM(748.58)المرافق العامة

صندوق الرياض ريت
صندوق الجزيرة موطن ريت
صندوق جدوى ريت الحرمين

0.000.000.00الصناديق العقارية المتداولة

0.220.45%26.6354.04102.9الشركة العقارية السعودية

0.350.35%49.2252.536.7شركة طيبة القابضة

0.320.34%52.5456.196.9شركة مكة لإلنشاء والتعمير

0.410.33(%19.8)54.1543.43شركة الرياض للتعمير

(0.02)(0.02)(%37.2)(19.05)(13.88)إعمار المدينة اإلقتصادية

0.530.10(%72.9)32.088.70شركة البحر االحمر لخدمات االسكان

79.30NM(0.08)0.09(75.51)شركة جبل عمر للتطوير 

0.050.01(%79.0)57.8512.13شركة دار األركان للتطوير العقاري 

(0.02)(0.02)%9.4(6.90)(7.62)شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية 

0.350.71%24.7049.45100.2شركة األندلس العقارية

200.17329.820.65إدارة وتطوير العقارات

%21,724.9830,348.6339.7اجمالي السوق

المصدر: المالية، بلومبرج،رويتر، بحوث كامكو



 " هي شركة مرّخصة تخضع كليًا لرقابة هيئة أسواق المال )"الهيئة"( وبشكل جزئي لرقابة بنك الكويت المركزي )"البنك المركزي"(. كامكوّن "إ
 
أو نصيحة أو إرشادًا قانونّيًا أو ضريبّيًا أو من أّي نوو  ر الغرض من هذا التقرير هو توفير المعلومات فقط. ال ُيعتبُر مضموُن هذا التقرير، بأّي شكٍل من األشكال، استثمارًا أو عرضًا لالستثما 

داف االستثمارّية والوضع المالّي واالحتياجات الخاّصة لفرٍد ألهآخر، وينبغي بالتالي تجاهله عند النظر في أو اتخاذ أي قراراٍت استثمارّية. ال تأخذ كامكو بعين االعتبار، عند إعداد هذا التقرير، ا
م، وقبَل أخذ أي قرار بناًء على المعلومات الموجودة ضمن هذا المستند ، ينبغي على المستثمرين أن يبادروا ى تقييم االستثمارات واالستراتيجّيات المشار إليها في هوذا إل معّين. وبناًء على ما تقدَّ

ة المحفوظة. كما ُيمنُع نسخ أو توزيوع أو نوقول هوذا كريالتقرير على نحو مستقّل ويقّرروا بشأن مالءمتها على ضوء ظروفهم واهدافهم المالّية الخاّصة. يخضُع محتوى التقرير لحقوق الملكية الف
ة أخرى من دون الوحوصوول عولوى مووافوقوتونوا مادّ البحث وهذه المعلومات في الكويت أو في أّي اختصاص قضائّي آخر ألّي شخص آخر أو إدراجهم بأّي شكٍل من األشكال في أّي مستنٍد آخر أو 

 الخطّية المسبقة. 
 

 شهادة المحّلل 
( اآلراَء المبّينة في هذا التقرير تعكُس آراءه الشخصّية حوول الشوركوات واألوراق 1يفيد كل محلل شارك بإعداد هذا التقرير، وذلك في ما يختّص بالقطا  أو الشركات أو األوراق المالّية، بأنَّ )

 قرير.الت( أن تعويضاته المالية لم ولن تكون، معتمدة سواء مباشرًة أو غير مباشرة، على التوصيات المحّددة أو اآلراء المبّينة صراحًة في هذا 2المالّية ؛ )
  

 تقديرات كامكو 
بحوث الشركة الخاّصة بكامكو  عند توقوديوم الوتووصويوات ُس تستنُد البحوث االستثمارّية في شركة كامكو إلى تحليل االقتصادات اإلقليمّية ، باإلضافة إلى التحليل المالي للقطاعات والشركات. تعك

 شهرًا(. تأتي مجموعات التصنيفات على الشكل التالي: 12الخاصة بسعر سهم شركة معينة على رؤيا طويلة المدى )
  

 المقبلة.  12% خالل األشهر 11من المتوقع أن يسجل سعر السهم محل الدراسة عوائد تعادلُ أو تفوق أداء متفّوق:  
 المقبلة.  12% في األشهر 11% و+11-من المتوقع أن يسجل سعر السهم محل الدراسة عوائد تتراوح ما بين أداء محايد:  
  :  المقبلة.  12% في األشهر 11-من المتوقع أن يتراجع سعر السهم محل الدراسة بنسبة تصل إلى أداء متدنٍّ

 
تعتمد كامكو في سياستها على توحوديوَث دراسوة الوقويوموة  كماقد يبرُز في بعض األحوال والظروف، تبايٌن عن تلك التقديرات والتصنيفات الضمنّية بسعر القيمة العادلة باالستعانة بالمعايير أعاله. 

ََ في انتقال األسهم إلى خوار  قلبّ العادلة للشركات التي قامت بدراستها مسبقًا بحيث تعكُس أّي تغييراٍت جوهرّية قد تؤثر في توقعات المحّلل بشأن الشركة. من الممكن لت ات  سعر السهم أن تتسّب
ل وقو  حالة مماثلة إاّل أّنه ُيتوقع منهم الكشوف عون حا نطاق التصنيف الضمنّي وفَق هدف القيمة العادلة في كامكو. يمكن للمحّللين أن ال يعمدوا بالضرورة إلى تغيير التصنيفات والتقديرات في

 األسباَ الكامنة وراء وجهة نظرهم وآرائهم لعمالء كامكو. 
 

تنُد المعلومات المتضّمنة في هذا التقرير إلى تس ترفُض كامكو صراحة كّل بنٍد أو شرط تقترحون إضافته على بيان إخالء المسؤولّية أو يتعارُض مع البيان المذكور ولن يكون له أي مفعول.
ة أو دقيقة أو تاّمة وبالتالي ال ينبغي التعويل عليها. ال تلَزمُ حيحالتداوالت الجارية واإلحصاءات والمعلومات العاّمة األخرى التي نعتقد بأّنها موثوقة. إّننا ال نعلُن أو نضمُن بأّن هذه المعلومات ص

بالتالي غير دقيق. إن نشر هذا التقرير هو ألغراض ات كامكو بتحديث أو تغيير أو تعديل هذا التقرير أو بإبالغ أّي مستلم في حال طاوَل تغييٌر ما أّي رأي أو توقع أو تقدير مبّين فيه أو ب
اتفاقّية ملزمة، بما في ذلك على سبيل المثال ال  /أوإعالمّية بحتة ال تمّت بصلة ألّي غرض استثماري او تجاري. ال ينشأ عن المعلومات الواردة في التقارير المنشورة أّي التزام قانونّي و
في هذا التقرير  وتقييم مميزات ومخاطر المتعلقة  يهاالحصر، أّي التزام بتحديث معلوماٍت مماثلة. إّنكم تحملون مسؤولّية إجراء أبحاثكم الخاّصة وتحليل المعلومات المتضّمنة أو المشار إل
ص عليها في اتفاقيات أخرى تشّكُل كامكو طرفًا نصوباألوراق المالّية موضو  التقرير أو أّي مستند آخر. وعالوة على ذلك، من الممكن أن تخضَع بيانات/معلومات محّددة للبنود والشروط الم

 فيها. 
 

ٌَ أو عرٌض أو توصية بشراء أو التصّرف في أّي استثمار أو بااللتزام بأيّ  ر أّي عبارة واردة في هذا التقرير على أّنه طل املٍة أو بتقديم أّي نصيحٍة أو خدمٍة استثمارّية. أن هذا مع ال يجَ تفسَّ
تلمون هذا التقرير التعويل عليه أو التصّرف وفق يس التقرير موجه إلى العمالء المحترفين وليَس لعمالء البيع بالتجزئة ضمن مفهوم قواعد هيئة السوق المالّية. ال ينبغي على اآلخرين مّمن
ويل عليه أو التصّرف وفق مضمونه حيث ُيعّد من لتعمضمونه. يتوّجَ على كّل كيان أو فرد يصبُح بحوزته هذا التقرير أن يّطلَع على مضمونه ويحترم التقييدات الواردة فيه وأن يمتنَع عن ا

 غير القانونّي تقديم عرض أو دعوة أو توصية لشخص ما من دون التقّيد بأّي ترخيص أو تسجيل أو متطّلبات قانونّية.
  

 تحذيرات من المخاطر 
األسعار أو التخمينات أو التوقعات المبّينة في هذا التقرير. عن تتخذ األسعار أو التخمينات أو التوقعات صفة داللّية بحتة وال تهدُف بالتالي إلى توقع النتائج الفعلّية بحيث قد تختلف بشكٍل ملحوظ 
تطاوُل األسواق االقتصادّية ذات الصلة )بما في ذلك، على تي قد ترتفع قيمة االستثمار أو تتدّنى، وقد تشهُد قيمة االستثمار كما االيرادات المحقق منه تقّلباٍت من يوم آلخر بنتيجة التغييرات ال

 مسبق والظروف السياسّية أو المالّية، إلخ...(.   ال سبيل المثال ال الحصر، التغييرات الممكن وغير الممكن توقعها في أسعار الفائدة، وأسعار الصرف األجنبي، وأسعار التأخير وأسعار الدفع
 

ل خاّص( غير دقيقة باألساس وتخضُع للرأي والتقدير. إّنها بشكال يدّل األداء الماضي على النتائج المستقبلّية. تعّد كافة اآلراء أو التقديرات أو التخمينات )أسعار األسهم محل البحث والتقديرات 
ة اختالفًا جوهرّيًا عن المحّصالت والعوائد المصّرح عليّ عبارة عن آراء وليست حقائق تستنُد إلى توقعاٍت وتقديرات راهنة وتعّول على االعتقادات والفرضّيات. قد تختلف المحّصالت والعوائد الف

َُ بالتالي جميع ت وعنها أو المتوقعة وليس هناك أّي ضماناٍت لألداء المستقبلّي. تنشأ عن صفقاٍت معّينة، بما فيها الصفقات المشتملة على السلع والخيارا المشتقات األخرى، مخاطر هاّمة ال تناس
 ّيات المشار إليها في هذا التقرير. تيجالمستثمرين. ال يعتزمُ هذا  التقرير على رصَد أو عرض كافة المخاطر )المباشرة أو غير المباشرة( التي ترتبط باالستثمارات أو االسترا

 
 تضارب المصالح 

ّينة في هذا التقرير. يمكن لموظفي البيع وموظفي لمبتقّدم كامكو والشركات التابعة خدمات مصرفّية استثمارّية كاملة وقد يتخذ مدراًء ومسؤولين وموظفين فيها، مواقَف تتعارُض مع اآلراء ا
عكُس آراء متعارضة مع اآلراء المبّينة صراحة في هذا ل تالتداول وغيرهم من المختّصين في كامكو تزويَد عمالئنا ومكاتَ التداول بتعليقات شفوّية أو خطّية حول السوق أو باستراتيجّيات للتداو

اء المبّينة صراحة في هذا التقرير. يجوز لكامكو أن تقيم أو آلرالتقرير. يمكن إلدارة األصول ولمكاتَ التداول خاّصتنا وألعمالنا االستثمارّية اتخاذ قراراٍت استثمارّية ال تتناغمُ والتوصيات أو ا
رير. لم تتمّ مراجعة الحقائق واآلراء لتقتسعى إلقامة عالقاٍت على مستوى خدمات االستثمار المصرفّية أو عالقات عمل أخرى تحصُل في مقابلها على تعويٍض من الشركات موضو  هذا ا

تجّسَد معلومات يكون هؤالء المختّصين على علم  الّ المبّينة في هذا التقرير من قبل المختّصين في مجاالت عمل أخرى في كامكو، بما في ذلك طاقم الخدمات المصرفّية االستثمارّية، ويمكن أ
 البحرين غالبّية أسهم كامكو ويمكن أن ينشأ عن هذه الملكّية أو أن تشهَد على تضارَ مصالح.  -بها. يمتلُك بنك الخليج المتحد

 

 اخالء المسؤولّية القانونّية و الضمانة 
مسؤولوّيوتونوا عون أي وكوافوة اإلعوالنوات والضوموانوات  حةً ال تقّدم كامكو إعالناٍت أو ضماناٍت صريحة أو ضمنّية. وإّننا، وفي الحدود الكاملة التي يسمح بها القانون المنطبق، نخلي بموجبه صرا
الءمتها لغرض معّين و/أو كوّل ضوموانوة توتوعوّلوق بوعودم و مالصريحة والضمنّية، أّيًا كان نوعها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، كّل ضمانٍة تتعّلق بدقة المعلومات أو مالءمتها للوقت أ
ات المتضّمنة في هذا التقرير ، وأّي إغفاٍل عن أّي أضورار لومالمخالفة. ال تقبُل كامكو تحّمَل أّي مسؤولّية قانونّية في كافة األحوال، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( تعويلكم على المع

خسائر تنشأ عن أو ترتبوط بواالسوتونواد عولوى هوذا أو أو خسائر أّيًا كان نوعها، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( أضرار مباشرة، غير مباشرة، عرضّية، خاّصة أو تبعّية، أو مصاريف 
رة أو سمعوة، حوتوى وإن تومّ اإلبوالغ صوراحوة عون شه التقرير أو بعدم التمّكن من االستناد عليه، أو ترتبط بأّي خطأ أو إغفال أو عيَ أو فيروس الحاسوَ أو تعّطل النظام، أو خسارة ربح أو
  ص عليها بموجَ القوانين المطبقة والملزمة.نصواحتمال التعّرض لخسائر أو أضرار مماثلة، بحيث تنشأ عن أو ترتبط باالستناد على هذا التقرير. ال نستثني واجباتنا أو مسؤولّياتنا الم

 
 

 المسؤوليّة واإلفصاح عن المعلومات الهاّمة 

 شركة كامكو لالستثمار 



 شركة كامكو لالستثمار 

 

 ش.م.ك )عامة(شركة كامكو لالستثمار 
 بر  الشهيد، شار  خالد بن الوليد، منطقة شرق       

 دولة الكويت 12131الصفاة  38882ص.َ            
 (+116) 33313216(+ فاكس: 116) 1863131هاتف :               

 Kamcoird@kamconline.com   البريد االلكتروني:                      
  http://www.kamconline.comالصفحة االلكترونية :                               
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